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VALENCIA
( E S P A Ñ A )

r _ i E L  R E M E D I O  YA EX I ST IA !_
■ El g ran  público no se ha d*do cabal cuenta de la  enorme trascendencia aue  tie .

ne la  decisión, hace poco tom ada por varios estados, de fo rm ar un organismo super* 
estatal. Aunque las alianzas entre  estados no son cosa nueva, y hasta  en m uchas oca
siones son perniciosas, este nuevo acercamiento internacional está llam ado a tener 
im portantísim as derivaciones para  ei futuro.

En el siglo pasado, los ensayos de conveniencia internacional, como el Zollve- 
re in  de los estados alemanes, hasta entonces independientes y a  veces hostiles entre 
sí, sólo podía conducir, dada la  fa lta  de preparación política de las masas, a  la  fo r
mación de un estado único, con idiom a único, religión única, ejército único y, como 
consecuencia, un  ideal racial expansivo y  dom inador: el pangerm anism o.

lii estado de espantosa quiebra económica de la  actual postguerra ha hecho m e
d ita r profundam ente a  los gobernantes de muchos estados, que han  venido a dedu
cir que tan sólo la íntim a colaboración de varios estados, hasta entonces recelosa
mente aislacionistas, podía pa lla r los efectos de la inm ensa hecatombe financiera. Y 
así nació el conglomerado del Benelux, y poco después el acuerdo aduanero franco- 
italiano con beneficio inm ediato para  sus habitantes.

Este es el p rim er paso p a ra  llegar a lo que se ha dado en llam ar «economía d i
rigida», y, aunque su trascendencia tangible no ha de com probarse inm ediatam ente, 
el éxito de su realización está asegurado porque, a pesar del viento de fronda que 
sopla de frontera en frontera, la necesidad vital de subsistir obliga al acercamiento 
adm inistrativo internacional: lógicamente se tiene que pasar después al acercam ien
to politico y  m ilitar; no será cuestión de meses, o de pocos años, pero el prim er pa
so está dado, y eso es lo 'esencial; lo demás ya vendrá...

Particu larm ente valioso para  este acercamiento ha sido la existencia del movi
miento europeo llam ado «Federación M undial», al que están adscritos muchísimos 
eminentes políticos de varias naciones. Entre ellos hay muchos esperantistas y pa rti
darios del Esperanto. Bien conocida es la fracción esperantista denominada «Uni
versala Ligo», que propugna la formación de un Gobierno M undial, superestatal, que, 
respetando la esencia, idioma, religión e interesege» peculiares de cada estado, p ro 
cure dirig ir los intereses comunes a  todos, con m iras a la lógica en la producción y 
distribución de alimentos y  m aterias prim as. Desde luego, entre los medios de re la
ción internacional, la U, L., con un criterio lógico y práctico, ofrece, como único re 
medio para  la  m utua comprensión, el uso del Esperanto. Sólo así podría efectuarse 
en condiciones de paridad  y economía, el traba jo  del nuevo organismo, ya que el 
poliglotismo de la O. N. U. sirve de am arga experiencia.

Día llegará en que desaparezca el recelo y la desconfianza; en que no existirán 
las barreras aduaneras; en que se pueda pasar de un país a otro sin tener que es
perar a encanecer; en que haya una moneda internacional y en que se pueda alm or
zar en M adrid, comer en Londres, m erendar en Berlín y cenar, en Roma.

For eso, a l leer la  im portante determ inación internacional que hemos citado, nos 
ha producido la g ra ta  im presión de que ha comenzado la era en que, hasta los más 
escépticos comenzarán a necesitar irrem isiblem ente ese lenguaje maravilloso, in s tru 
mento de paz y cultura, que es el Esperanto.

ESPERANTO NE ESTAS FREMDA LINGVO, NEK STRANGA LINGVO, 
SED LINGVO TIEL PROPRA, KIEL LA PROPRA LINGVOI



INSULO DE PACO
Mirindaj teknikaj progresoj alprok

simigas la landojn kaj ebligas la ho
maron al intima interfratiĝu. Antaŭ 
nur unu jarcento tiuji, kiuj havis paren
cojn en Ameriko konsideris ilin kvazaŭ 
duonm ortintojn; kaj, fakte, kiam  io 
okazis al ili, la sciigo trafis Eŭropon 
kiam  la okazintaĵo ŝanĝiĝis aŭ  perdis 
efican aktualecon. Isi povas, nun, aŭdi 
ilin, kaj, post kelkaj jaroj, n i povos, 
ne nur aŭdi ilian paroladon, sed eĉ vidi 
ilin samtempe. Mirindaj avantaĝoj de 
la scienco!

Sed, ne ĉiuj branĉoj de la homa spi
rito progresas samtempe nek samrapi
de. Ni kredas ke, sen eraro, kelkaj: el 
ili eĉ stagnis, de antaŭ  multaj jarcen
toj. Se la nuna homo rajtas primoki la 
pasintecan kavcrnulon —sub teknika 
vidpunkto—, li tu te ne ra jtas fieri pri 
evoluo de la spirito al la tuteca mo
ralo ; certe li perdus, post objektiva kaj 
detala komparado.

La iamaj leĝoj de lukto por la vivo, 
memvolo, alproprigo, k. t. p., regas en 
tu ta vigleco. Oni ne bezonas tro forte 

.«ungograti» afablan ĝentlemanon por 
trovi, en lia tuta esenco, la  sovaĝan 
kavernulon, tim inda pro sia krueleco. 
Tio, kio estas facile videbla individue, 
estas multe pli trovebla kaj okulfrape 
pli terura ĉe amasoj kaj nacioj.

Sekve, multaj! teknikaj progresoj, 
anstataŭ 'efik i por plibonigi la vivon, 
malutilas la homaron.

Tial, ĉia tendenco al homa interfra
tiĝo, al reciproka helpo trans limoj kaj 
naciaj baroj, estas laŭdinda, ĉar oni ce
las al restarigo cle la perdita ekvilibro 
inter la scienco kaj ia m oralo; grava 
minaco je terura pereo por la homaro.

Esperanto, kiel perfekta ligilo inter 
diversnacianoj, estas grava rimedo por 
atingi la perditan ekvilibron ; ĝia ĉefa 
avantaĝo estas la neŭtraleco, kiu ebli
gas akcepton de ĉiuj religiaj, politikaj 
kaji sociaj tendencoj.

Kvankam ni ne falas en la naivecon 
kredi, ke esperantismo estas ja  la uni
versala panaceo, ni konscias ke ĝi estas 
forta —fortega— armilo, kontraŭ la

ĉefaj malbenoj kiuj nun vipas la ho
maron : perforto kaj netoleremo.

Diri esperantisto estas ja  multe. Tio 
estas homo tolerema, helpema, gasta
ma ; kaji, se iu  esperantisto ne estas 
tia, li ne rajtas garni sin per tiu  nomo. 
Esperantujo estas en la nuna ŝtorma 
maro de la  vivo, verda insulo de paco 
kaj amo konstanta en florado!

G A P A N T E __
Ciuj plenkreskuloj! am uziĝis plurfo

je vidante la bildon, kiu m ontras bu
bojn starantajn antaŭ la montrofenestro 
de bombonejo, elsuĉante siajn fingrojn 
anstataŭ la deziratajn dolĉaĵojn.

T iu bildo ripetiĝas de antaŭ jarcen
toj, en la realeco, ne nur antaŭ dolĉa
ĵoj, sed bedaŭrinde, antaŭ  butikoj kie 
oni vendas multe pli necesajn varojn 
ol ĉe bombonejoj.

Mulfoje, ni, hispanaj samideanoj!, as
pektas tute simile a! tiu j buboj. Ni ne 
suĉas niajn fingrojln, seti ni gapas kiel 
kamparanoj, k iuj vidas unuafoja gran
dan urbon, kiam ni ricevas propagan
don por Universala Kongreso aŭ ren
kontiĝoj en eksterlanda kaj samideana 
medio. N i ne suĉas niajn fingrojn, nia 
salivo ne defluas teren, sed mankas 
malmulte...

Ni kuŝas tiom malproksime de la 
kongresurboj ; niaj pasportoj estas tiom 
neatingeblaj ; devizoj flugas ĉiom alten ; 
niaj poŝoj estas tiom m alplenaj! Fakte, 
ni havas la impreson ke ni loĝas en alia 
kontinento, eĉ en alia mondo...

Por hispana samideano, ricevi re
vuon aŭ leteron de korespondanto estas 
nekomparebla frandaĵo, ĉar ĝi estas la 
preskaŭ unika samideana nutraĵo, kiu 
subtenas lian esperantismon.

Nia anguleca situo en Eŭropo, ekster 
la kutim a kruciĝo de komercaj aŭ tu 
rismaj vojaĝantoj, preskaŭ apartigas 
nin de la ebleco esti vizitataj de ekster
landaj samideanoj. Oni rememoras, kiel 
benitajn datojn, tiujn, kiam la Majstro 
vizitis nin, kaj, multe da jaroj poste, 
kiam  Kongreso okazis en Valencio. De 
tiam , ni vivas nur rememorante... Tial, 
kiam  ni ricevas kongresan propagan
don, ni gapas, gapas...



EL ESPERANTO, LENGUA ARTIFICIAL
9or R. HERRERO

Con h a r ta  frecuencia  escacham os de la» 
b ios de personas, m as o menos au to rizadas  en 
m a te ria  lingu istica , e] ju ic io , poco fav o rab le  a 
la  lengua  au x ilia r, tachándo la  de «algo a r t i 
ficial, sin  v ida , poco apto p a ra  ex p resa r con 
exac titud  Ios m atices de la  emoción y  de Ias 
pasiones hum anas» .

A unque siem pre hem os negado b e ligeran 
cia p a ra  o p in a r sobre  el E speran to  a  todos 
los que no Io conozcan a  fondo, por m uy filó
logos que  sean, no podem os silen c ia r el re 
ciente ju ic io  critico  del D r. T orres Bodet. P re 
sidente  de U.N.E.S.C.O., el cual, a l h ab la r, 
hace poco, en B ruselas, rep itió , poco m ás o 
m enos, los m ism os ju ic ios, a r r ib a  expresados, 
y  que denotan  el m ism o desconocim iento de 
la  m a te ria  en ju ic iada .

L a artificiosidad  del E speran to  es cosa 
m uy  re la tiv a  y  d iscu tib le. Los id iom as n a tu 
ra les, que expresan  los m ás d iversos m a ti
ces de la  em oción y  de las  pasiones, son el 
producto  artificioso, no sólo de la  trad ic ió n  
ciega e ilógica, que adop ta  p a lab ra s  cuya le
g itim idad  no tiene  o tra  credencial que el uso 
inveterado, sino tam b ién  del artificio  elabo
rado por las  A cadem ias, que lim pian , fijan  
y  dan  m ás o menos esplendor a l lenguaje  es
pontáneam ente  basto de la s  m asas. Esa a r t i 
ficiosidad llega, en ocasiones, a un  nivel de 
a trevim iento  que debe escandalizar a cual
q u ie r persona sensible, como es, sin  d uda  a l
guna, el Sr. T orres Modet. Ese caso es el del 
idiom a oficial de los Países Bajos.

U n tan to  preocupados an d ab an  los bátavos 
por la  dificu ltad  g ram a tica l de su id iom a, a 
la  que pocos ex tran je ro s  se a trev ían  a  des
a fia r; mucho m ás com plicado que el alem án, 
que ya  es n o m b ra r una  respetab le  sum a de 
dificultades. Pues b ien : después de un  con
cienzudo estudio y  del consiguiente tra b a jo  
de sim plificación, lim pieza y  m odernización, 
el nuevo id iom a, hijo aven tajado  del an te rio r, 
le su stituye  en toda la  línea, b o rrando  defi
n itivam ente  a l antiguo, que aunque  cam pea
ba  h asta  hace pocos años, re su lta  aho ra  a r 
caico.

Y resu lta  que el S r. Torres Bodet tiene  la  
ocurrenc ia  de decir que los idiom as «artifi- 
'•ini'"'* no sirven  p a ra  m atizar... etc., etc., en 
B ruselas, esto es, en una  c iudad en donde , 
dos tercios de la  población  h ab la  esa lengua 
«artificial» , que les s irve  p a ra  sus emociones, 
pasiones, etc., pero  que se van  a poner m uy 
tris te s  en cuanto  se en teren , por la  conferen
cia del Sr. Torres, de que, por h a b la r  en id io 
m a artificia l, no podrán  en adelan te  re ir , llo 
ra r ,  solazarse n i g an ar d inero... ¡P ob re  gente!

Si estudiam os desapasionadam ente  el as
pecto a rtificia l de los idiom as, hemos de com
p ren d e r que todos lo son, en m ayor o m enor 
grado . Desde la  onom atopeya h a sta  la  im 
po rtación  en m asa de u n  id iom a com pleto p a 
r a  in je r ta r lo  en otro (El francés en el inglés, 
por o b ra  de los norm andos), y  todo ello he

cho sin  reg las, leyes, sentido  com ún n i filo
lógico, todo ello no es m ás que  u n  artificio , 
y  no pequeño. No lo parecerá , a  p r im e ra  vis * 
ta ,  p o rque  su verificación ha  sido len ta  y  
p rogresiva, pero no po r eso d e ja rá  de ser tan  
a rtificia l como si se hubiese  hecho de golpe 
y  porrazo , y no po r eso será  m ás racional. No 
cabe la  m enor d u d a  de que es m ucho m ás 
lógica la  re fo rm a  b ru ta l, pero  científica, del 
holandés, que la  le n ta  pero  ciega, del inglés.

Y  si lodo  ello es así, ¿no  será  m il veces 
p re fe rib le  un  id iom a que p rescinda  desde el 
p rinc ip io  de incongruencias, irreg u lar id ad es  
y  d ificu ltades lógicam ente co rreg ib les?  ¿P o r 
qué p a ra  u n  id iom a se tiene  que g u a rd a r  d i
fe ren te  n o rm a  que  p a ra  las  dem ás cosas de 
la  v id a?

Si se nos p resen ta  en u n a  tien d a  cu a l
q u ie ra  u n  a rte fac to  que, siendo b a ra to  y  de 
fác il en tre ten im ien to , sencillo de m a n e ja r  y 
sin  posibles averías, n o s  a p ro v e c h e  p a ra  ilu 
m in a r la  casa  d u ra n te  la  noche, lim p ia rla  du 
ra n te  el d ía , la v a r  la  ro p a  y cocinar sin  hu 
mos n i ru idos , ¿acaso  nos p a ra rem o s en ob
je ta r  que no nos s irve  porque es artif ic ia l?  
¿S erá  m ejor el jum en to  que el fe rro ca rr il, 
p o r se r m ás n a tu ra l?  ¿No son acaso el av ión , 
el v ap o r, el teléfono, etc., u tilizados po r el 
Sr. T orres, productos «artificiales» y  re la ti
vam ente  «revolucionarios», ya  que no h an  es
perado siglos enteros en  «evolucionar», según 
los cánones de la  asim ilación  len ta  y  t r a d i
cional?

¡Vam os, Sr. B odet! ¡E nju ic iem os ser ia 
m ente la  cosa, no hagam os l ite ra tu ra  sobre 
este asunto  y  convengam os en qu e  la  artifl- 
ciosidad del E speran to  es un  «slogan» sobre 
el cual no debe in s is tir  una  personalidad  sol
ven te  en la  m a te ria !

E l E speran to  es u n a  lengua v iva  desde su 
in ic iación  po rque  ene filé el deseo de su c rea 
dor, y  ese fue  el p rin c ip a l m otivo de su t r iu n 
fo In icial, ya  'q u e  a todos, y  especialm ente a 
los la tinos, les suena a  lengua fa m ilia r : la
etim ología del id iom a de Zam enhof es la  de 
los id iom as que tienen  actualm ente , o h an  te 
nido an taño , v id a  p rop ia . No es, pues, justo , 
h a b la r de artificio  con respecto a l E speranto , 
como se pod ría  h a b la r  del V olapuk o del 
Id iom a In te rnac iona l de nuestro  com patrio ta  
Sotos Ochando, que estaban  basados exclusi
vam ente  en ap rio rís ticas  consideraciones.

A dem ás, después de m ás de sesenta oftos 
de v ida  floreciente en todos los ram os de la  
L ite ra tu ra , de ten e r m iles de ob ras originales 
y tra d u c id a s ; cuando los m ás destacados lite 
ra tos de todos los tiem pos y  países h an  en 
contrado en el E speran to  el m edio m ás ap ro 
piado p a ra  tra d u c ir  la s  emociones y  la s  p a 
siones de sus ob ras m aestras, re su lta  un  ta n 
to rid ícu lo  que un  Señor X o Z, a s í sea el 
Oráculo de la  A cadem ia de la  Lengua, em ita 
cam panudam en te  unos ju ic ios acerca del Es
peran to , que son abso lu tam ente  vácuos.., por 
desconocim iento de la  m a te ria  juzgada.



INTER L i  PROZO DE LA ESPERANTISTA GAZETARO
Daŭris la legado kaj daŭris la ĝuo 

frandi la diversnacia-]'n nuancojn de unu 
sama nobla sento, tra  la variaj paĝoj de 
nia internacia gazetaro. T re gaje petolas 
unuavice la sveda amiko MALGRAN
DA REVUO, belaspekta broŝuro 32- 
paĝa, k iu  aperas kvaron jare; serioza 
kaj tamen facila kaj agrabla estas la 
enhavo ; interesan studon prezentas pa
lestina samideano pri la Druzoj el Su
pra Galileo, arablingve paralonta gen
to, kiu restas ĝis nun misterplena enig
mo, kies etnologia deveno, moroj kaj 
religio ne estas definitive esploritaj. 
En artikolo pri la nuntempa germana 
vivo aperas la versaĵo «Voko al la mon
do de la berlinaj esperantistoj», kiel 
specimenon, vidu la unuan strofon :

La tu ta  te r’ rigardas al Berlino,
La tranĉopunkto de la vasta mondo,
Ci Sainas esti kvazaŭ je la fino,
Kaj tamen estas forta paca ponto.

Salutinda estas la reapero de la 
SCIENCA REVUO, kiu antaŭ la m in
io tiel digne reprezentis nian movadon 
sur la kampo de la sciencoj. En la 
enkonduko oni legas : «En nia mo
derna socio, la sciencoj ludas ĉiam 
pli gravan rolon. La sciencistoj estas 
m ultrilate la gvidantoj de la  homa so
cio. La scienco estas esence internacia, 
sed la diverseco de lingvoj estas forta 
baro por la libera kaj natura evoluado 
de la  sciencoj. Ni, esperantistaj scien
cistoj, havas potencan rimedon por 
venki ĉi-tiun baron, sed ni devas kon
vinki kolegojn pri la  grandaj avanta
ĝoj de Esperanto». En alia artikolo oni 
diras : «Kiam oni skribas pri matema
tiko aŭ fiziko en esperantaj revuoj, oni 
kelkfoje ne povas eviti la uzon de mal
pli simplaj formuloj kaj literoj el di
versaj alfabetoj. Pri la  literoj! m i volas 
rim arkigi ke oni ne devas tim i uzi la 
neesperantajn literojn Q, AV, X  kaj Y.» 
Sed por la nomoj de tiu j literoj estas du ' 
proponoj : kvo, iio, kso kaj ipsilono, 
aŭ : kuo voto, ikso kaj igreko. Gis de
finitiva solvo, ni notu en niaj kajeroj 
ambaŭ formojn. Oportune estas nun me
mori, ke en aktuala raporto de Heroldo,

oni uzas tu te trafe la vorton V EJTO 
por traduki tiun, kiun hispane oni no
mas VETO. Mi kredas, ke pli ol unu 
leganto, pli ol unu fojon, cerbumis por 
torvi ĝustan formon al tiu  jukanta vor
teto. Ankaŭ kelkaj naciaj gazetoj me
ritas specialan atenton por la hispana 
samideanaro : FRANCA ESPERAN
TISTO dediĉas afablan saluton al nia 
Bulteno; la ekstera aspekto estas loga, 
kaj la enhavo agrabla kaj distra ; la 
m ulte konata ŝercema poeto Raymond 
Schwartz pikeme humorumas pri tiklaj 
aktualaĵoj ; sub titolo «Aspektoj! de nia 
gazetaro», estas rubriko tre simila al 
tiu-ĉi mem, kiun mi spicas. Kvazaŭ 
malvarmeta venteto, dum tago sufoka 
en somero, nin salutas INFORMILO 
de Portugala Esperanto-Ligo. Sen ia 
emfazo estu  dirite, ke portugaloj kaj 
hispanoj estas pli ol najbaroj ; ĉar, kun
loĝado j de sama domo, estas egale 
interesaj por ili ambaŭ eĉ plej etaj de
taloj de la komuna hejmo. Niajl portu
galaj fratoj klopodas nun por leĝe sta
rigi sian ligon ; kaj ili sin turnas al 
ni per kortuŝaj vortoj por efika kaj 
intim a kunlaboro, kiun, kompreneble, 
neniel ni povas nek devas neadi. E stu  
ili certaj, ke iliaj deziroj estas niaj, 
same kiel, se necese, ankaŭ la klo
podoj por plej bona sukceso.

De la lando de la sfinkso venas LA 
EGIPTA ESPERANTISTO, sola re
prezentanto de nia gazetaro en la araba 
familio. La hispana historio estas forte 
ligita kun  la .historio de la  araba po
polo ; kaj multe pli grava, ol tiu  h is
torio de longaj militoj, estas la poziti
va influo de la  agoj de kulturo kaj la
boro, dum ne malpli longaj periodoj de 
paco. Tra la tu ta  Hispanio, nomoj! de 
urboj kaj vilaĝoj, riveroj! kaj montoj, 
atestas pri la postsignoj k iu jn  la ara
boj lasis ; en la sudo, precipe, mirindaj 
konstruoj ne nur estas historiaj reme- 
moraĵoj de la  araba regado, sed treege 
valoraj juveloj por la  bela Andaluzio, 
k iu  ankoraŭ en siaj kantoj kaj en siaj 
dancoj montras la trajtojn de sia araba 
deveno. La egiptaj samideanoj dediĉas 
al sii afablajn kaj! ĝentilajn vortojn en



sia gazeto. "Kelkaj artikoloj havas apu
dan tradukon en araba lingvo ; inte
resa estas tiu  sub titolo «Esperanto kaj 
Spiritualismo». T iu juna gazeto estu 
kuriero do de nia afero en ĉiuj ceteraj 
arabaj landoj, kie virga tereno atendas 
la semon de nia kara ideo por doni be
legajn fruktojn. Melankolie, mi pensas 
nun pri Etiopio ; verŝajne, ĝi estas la 
sola lando en la 'mondo, kie ne jlam 
ekzistas eĉ unu esperantisto. Cu la vi
gla kaj sana impeto de la nuna Egipta 
Esperanto-Movado rifuzos la "honoran 
taskon forigi tiun mankon? Nu, mi 
.simple demandas kaj marŝas antaŭen. 
De la piramidoj mi venas al la gigantaj 
nubskrapantoj de Novjorko. AMERIKA 
ESPERANTISTO estas lukse broŝurita 
gazeto, kiel decas al ambasadoro de riĉa 
nacio. Krom oportunaj kaj trafaj a rti
koloj en angla lingvo, oni legas kun 
aparta plezuro la personajn travivaĵojn, 
kiujn spertis dum ĵusa vojlaĝo la kona
ta nederlanda samideanino Julia Isbriic- 
ker. Si finas sian priskribon jene : 
«Generala penso estas, ke en Ameriko 
oni tute ne povas senti la bezonon de 
internacia ligvo, sed kiam rni diris tion 
al iu  amerikano, li respondis : Kom
preneble, la amerikanoj sentas simpa
tion por Esperanto, ĉar ili malŝalegas 
lerni lingvojn, kaj ili vidas en Espe
ranto facilan ilon por transsalti ĉiujn 
aliajn lingvojn, por povi atingi la  tu 
tan mondon. Jen esperiga fakto!».

EA JUNA VIVO, eterne freŝa gaze
teto por la junularo, prezentas siajn 
lerte arangitajn sekciojn, inter kiuj

plej karakteriza estas la Skolta Rubri
ko, kie oni klarigas la disvolviĝon de 
liia lingvo tra  la vicoj de la tutmonda 
skoltaro. MONDA TRIBUNO estas am
pleksa gazeto el Vieno, kun aspekto 
de tagĵurnalo. Gi estas amuza, kultura 
periodaĵo en Esperanto, sed oni uzas 
la lingvon tute ne menciante ĝin ; kel
kaj el ĝiaj artikoloj kun abundaj ilus
troj estas vere interesaj por la ĝenera
la publiko. INTERNACIA KULTU
RO daŭrigas sukcese sian planon : 
abundaj desegnaĵoj kaj arta j fotogra
faĵoj kun gravaj artikoloj pri literatu
ro. SENNACIULO aperas kun  siaj 
kutimaj artikoloj pri ekonomio kaj fi
lozofio. Oni informas detale pri la prok
sima Kongreso, kiu okazos en Parizo.

Kaj, antaŭ ol fini, mi volas, anko
raŭ prezenti el Danlando originalan pre
saĵon NESIKA, kurioza anagramo el la 
unuaj! literoj de jena frazo : Ni Estas 
Samideanoj Kaj Amikoj. Niaj .baskaj 
amikoj miros pri la koincido de tiu  no
mo kun tiu  de la vorto «knabino» en 

* baska lingvo ! Senpretendema celo de 
tiu simpatia dana kolegeto estas peradi 
adresojn de korespondemuloj. En tin 
ci unua numero, ĝi dediĉas apartan 
atenton al la japanaj amikoj, kiuj! avide 
deziras havi rilatojn kun eŭropanoj. 
Por iel helpi ilin, en aparta listo, mi 
zorgos aperigi kelkajn adresojn. Sen io 
jam  pli por diri, m i salutas vin fori
rante por ripozi kaj mediti en la paco 
de apudmara ĝardeneto.

LA LEGEMA KOBOLDETO

Meze kaj dise, tra  la vasta maro de la esperantismo, aperas ĉi tie kaj tie la strangaj 
insuloj de la izolaj' esperantistoj. Ne temas nur p ri tiuj-, samideanoj, kiuj provizore 
oficas ekster sia kutim a restadejo, sed ankaŭ pri daŭraj loĝantoj, membroj de Aso
cioj kaj aktivaj klientoj en ia koresponda lako de plej diversaj gazetoj. Ili estas 
homoj, do, kiuj uzas nian lingvon kaj profitas sian tempon, verŝajne, por svingi, 
antaŭ la gapaj okuloj de la lokaj indiĝenoj, la privilegion, kiun ili ĝuas posedante 
¡cidian kaj universalan lingvon. Nomoj kaj nomoj de urboj, en malproksimaj kaj... 
en ne malproksimaj landoj, estas garnitaj, dum jaroj, per la sola adreso de unu sola 
esperantisto. Ofte, Ia morto, la vivo mem aŭ la negocoj forviŝas subite lian nomon 
cl la jarlibroj, forviŝante samtempe la nomon ankaŭ de tiu  urbo, kie li dum jaroj ne 

povis... aŭ  ne volis varbi al nia afero la nomon de eĉ unu sola alia persono



FACETAS DEL MOVIMIENTO ESPERANTISTA
•  ESPAÑA.—BARCELONA: Aumenta el número de antiguos esperantistas que 

se adhieren a nuestra Federación. A ella se suman muchos nuevos elementos.
En el Salón Rosa, del Paseo de Gracia, se reúne el prim er miércoles de cada 

mes un grupo de buenos esperantistas que recibe con placer a los esperantistas que 
visitan Barcelona.

En Zaragoza. T arrasa y  Valencia, se dan cursos para principiantes y de per
feccionamiento, predom inando entre los alumnos el elemento juvenil.

En Valencia, los Dres. Tudela y  H errero siguen dando un curso para médicos 
y estudiantes de Medicina con evidente aprovechamiento.

•  ITALIA.—La conocida Revista «Giornale de Clínica Médica» publica todos sus 
artículos en lengua italiana y  en Esperanto.

El Touring Club de Italia, por iniciativa de la Federación Esperantista Italia
na. aceptó proDoner a la Alianza Internacional del Turismo el uso práctico del Es
peranto para lodos los asociados.

•  AUSTRIA.—El Gobierno do Stiria ha acordado subvencionar con 3.000 cheli
nes austríacos el Congreso Esperantista Austriaco, que se ha de verificar en Graz.

El dia 21 de Mayo, se podrá oir la voz del Dr. Kare Dworschak, D irector 
General de Comunicaciones en Austria, por Radio Viena. Nuestro eminente sami
deano hablará en Esperanto con motivo de la edición de nuevos sellos de Correos 
con texto en Esperanto. Tanto la alocución como la mentada edición constituyen 
una valiosa propaganda.

La tercera reunión de ferroviarios esperantistas tuvo lugar en Viena del 1 al 
3 de Abril. En ella tomaron parte el D irector General de Ferrocarriles- Dr. Seidler. 
el D irector General de Comunicaciones Dr. Dworschak, el Presidente del Sindicato 
Ferroviario de Austria y diputado, Premii!; el Secretario General de Ferrocarriles 
Dr. Da ntine y varios eminentes ferroviarios de otros países. Asistieron nutridas re
presentaciones de ferroviarios ríe Francia, Holanda. Italia, Dinamarca y Suiza. Se 
tomaron im portantes acuerdos y> entre ellos, el de fomentar el Esperanto entre los 
ferroviarios del mundo entero.

•  ALEMANIA.—La Feria  Internacional de F rankfu rt ha tenido lugar en el pa
sado mes (le Abril. En ella ha funcionado un servicio perm anente de intérprete es
perantista Para el próximo otoño el Esperanto tendrá «stand» propio.

La conocida firma cinematográfica «Alfa» ha adquirido los derechos para fil
m ar todas las obras del famoso poeta y  dibujante hum orista W ilhelm Bush. ¡La sin
cronización se hará tan sólo en Esperanto! La prim era película será «Las Aventu
ras de un Mozo» y estará lista para el próximo Agosto.

•  DINAMARCA.—Durante el invierno, en todas las Ciudades danesas se dan cur
sos de Esperanto; en F red erik a  se dan cinco cursos con un total de 140 alumnos. •

•  HOLANDA.—La escuela preparatoria Normal, en Haarlem. ha dado cursos de 
Esperanto para estudiantes del Magisterio. Ha sido luego imitada por la Escuela de 
Hengel y también por la de Deventer.

Gran éxito tuvo en Haarlem  el 16." Congreso de la Asociación Esperantista Ho
landesa (LEEN), que ha sido llamado «El Congreso entre flores», por tener lugar 
en la época en que los tulipanes dan al paisaje hátavo su aspecto encantador. En 
él se puso de relieve la im portancia del Esperanto en la vida holandesa.

Al mismo tiempo- tuvo lugar en Utrecht el Congreso de F. L. E., o sea, de 
obreros esperantistas, en el que se demostró la  creciente pujanza de nuestra idioma 
entre las clases trabajadoras del pais.

La Asociación de Cientificos Holandeses Esperantistas (A.N.S.E) ha consegui
do que la revista dental «Tijdschrift voor Tandhcelkundc» publique resumen de sus 
articulos en Esperanto, además del francés, inglés y alemán. Ya son varias las re
vistas científicas que usan el Esperanto para resum ir sus artículos, y es deseable 
que cunda el ejemplo, en beneficio también de una m ayor difusión de dichas revistas.



La Asociación Cultural «Vereenigingwoor Volksonderwüs». que cuenta 125.000 
rnembroj, lia decidido unánitnemenic pedir al gobierno hola núes que declare el 
Esperanto como estudio facultativo, en ias escuelas públicas.

•  FINLANDIA—El ministro del Trabajo de Finlandia es la antigua esperantista 
y delegada de I J. E. A., en Helsinki, Srta. Tyyne Lci vo lmarsson.

A•  COI!KA.—En Seúl, capital de Corea, hay un millar de esperantistas en las dos 
Sociedades alli existentes. El Esperanto adquiere gran desarrollo, por preterirlo al 
japonés, por rivalidad, y al inglés, por dificultad.

•  FHANCIA.—En la industrial ciudad de Commentry se rotuló, el 13 de Marzo 
pasado, una calle con el nombre de Zamenhof.

Ello indica el grado de entusiasmo y decisión del grupo, muy numeroso, de 
esperantistas en dicha ciudad.

La I nion Esperantista Francesa tiene un Servicio de Turismo por me
dio del Esperanto. Este servicio no es comercial y sólo cobra Jos gastos ue admi
nistración. Desde ahora se cuida de organizar jiras muy atractivas.

•  ESTADOS UNIDOS.—La Institución de Altos Estudios del Estado de Oregón 
lia iniciado un curso por correspondencia con éxito más que halagüeño.

•  POLONTA.---Los escolares de ocho escuelas de Cracovia han estado estudian 
do Esperanto durante todo el alio escolar y lian demostrado en los exámenes haber 
asimilado la enseñanza mucho mejor que la de otros idiomas.

¡CHOCANTE!
El Daily Herald publicó hace poco 

la siguiente anécdota, ocurrida en Gi. 
nebra.

En esta ciudad se celebraba un con
greso «Pro Libertad de Prensa». Aun
que duró tres semanas, uno de los 
aeiegudos, a pesar de haber avisado 
su llegada no tomó parte en una sola 
sesión; se le buscó por toda la ciudad 
infructuosamente; por lin, se le en
contró tomando parte en un congreso 
completamente ajeno al suyo, que se 
reunia en un edificio adjunto a éste. 
El delegado había asistido a todas las 
sesiones de dicho Congreso, en la 
creencia de que habla ayudado con 
ello al objetivo de su Congreso, pues 
ignoraba ios idiomas empleados en 
aquél, al cual habla asistido.

La anécdota, que si no es cierta es 
muy verosímil, refleja fielmente lo que 
suele ocurrir, en la mayoría de los 
congresos internacionales, a donde 
acuden muchos congresistas porque 
«creen» que van a comprender algo, y 
cuando vuelven a su país de origen 

• ocultan la verdad, esto es, que sólo 
han atisbado algo y comprendido muy 
poco de todo lo tratado.

Es d e sso  nueslro muy sincero, ra ñ a s  veces ex* 
p resado, de  que este BOLETON sea  un auténtico por
tavoz d e  todos ios esperantistas españoles, Con la 
inejo r voluntad posible, procuram os darle  interés y 
am enidad, para q ue  su visita sea  grata en  todos aque
llos h ogares donde el Esperanto es conocido y ap re 
ciado. Q uerem os suponer, con la  ilusióm d e  estar en  
lo cierto, de  qu e  cada uno d e  nuestros lectores no es 
sim plem ente un abonado mas. sino un fervoroso y 
activo paladín  en  la noble ta rea  d e  ayudar a  la  di
fusión de  nuestro idiom a auxiliar, aclarando ios 
e rróneos conceptos y las erróneas interpretaciones 
que acerca  d e l mismo p u edan  hacerse, p o r malicia 
o po r ingnorancia. La mejor garantia p*ra el éxito de 
tan meritoria labor está en  la existencia d e  nuestra 
Federación y en la puntual aparición d e  este BOLE* 
TIN, el cual, con toda su modestia, cum ple ya su do
b le  misión de  ser, dentro de casa, el lazo cordial que 
nos une y fuera de  ella» la airosa b andera  que nos 
representa . Tenemos — jios españoles somos asi! — 
am biciosos proyectos: aum entar sus páginas, para 
ampliar sus secciones; hacer mas be lla  y atractiva 
su presentación, con dibujos y fotografías; ed ita r de 
vez en cuando un suplem ento con trabajos inéditos 
d e  indudable  mérito literario o científico, a  fin d e  
que  dicho m aterial sea. en  m anos de  nuestros amigos, 
un argum ento convincente. P e ro .. .  e ste  aian nuestro 
no d e b e  ser aprobado  con la  fría aprobación  que  el 
silencio representa, einó confirmado d e  m anera más 
efusiva con sugerencias y consejos, adem ás d e  rubri
carlo con el g esto  positivo d e  un aumento voluntario 
y  generoso  en  las  aportaciones económicas.

La mejor manera de favorecer al Es
peranto en España es inscribiéndose en 
HISPANA ESPERANTO-FEDERACIO 

Las dos últimas categorías dan derecho

Socio de número ... 13 ptas. anuales
Socio abonado.......  25 * »
Socio protector........ 50 » »

a la recepción de nuestro «Boletín» .



AMUZA FAKO .

LO N G B A R B A  K O N FD ZO
Mia najbaro Paŭlo Timeget v ^ s  fe

liĉe ĝis kiam, pro hepata malsano, li 
vizitis la preskaŭ tu tan  kuracistaro!! 
de la urbo. Ciuj konsultitaj specialistoj 
konsilis la samon : Operacio! !

De tiam , mia najbaro tu te  ne dor- 
mis.Strangaj fantomoj blanke vestitaj 
kaj m askitaj, svingante terurajn mor
tigilojn, persekutis lin senĉese, (levi
gante lin kuradi, kuradi... ĝ is kiam, 
Evitante malvarme kaj skuita de ango
ra premo, li ekvekiĝis. Tamen, la he
pata doloro tiom avizis lin pri la m ina
canta danĝero, indikita de la kuracistoj, 
ke finfine li akceptis, malbonvole, vi
ziti la faman doktoron Ciontranĉul. Tiu 
laste konsultata specialisto estis gran
da, impona viro, kun longi, neĝoblanka, 
ornamplena barbo. L i estis, krom tio, 
afablega .persono, kies konsiloj tiom 
efikis por la trankvileco de lia klientaro, 
ke ĉiuj' iris sur la kirurgtablon tute 
trankviligitaj de liaj! promesoj kun la 
aplombo de longa sperto.

Tio ankaŭ okazis al mia n a jbaro ; 
m algraŭ sia malfido kaj teruro, li rice
vis. tiom ĉia sekureco pri la majstreco 
ile sia operacionta, ke li supreniris, mi
rinde trankvila, la kim rgtablon. La 
narkoto tre bone efikis, kaj Paŭlo per
dis iom post iom la konscion, kaj ne 
plu vidis la blankan barbon de la im 
pona Ciontranĉul. Post nedifinita tem
po, la konscio revenis iom post iom al 
la menso de Paŭlo ; denove la  blanka 
barbo aperis antaŭ liaj okuloj. Danke
me, la malsanulo diris : «Dankon, dok
toro! Vi pravis! Mi neniom suferis!» 
Tiam, nekonata, eksterordinara voĉo 
akompanante la blankan barbon diris 
al ĵusa operaciito : «Vi eraras, forpasin
to ! Mi ne estas la doktoro ; mi estas... 
Sankta Petro, la ĉiela pordisto!».

• ANONCETOJ
f t i  akcep tas  anon ce to jn  k iu j r ila to s  a l n ia  

Biero. U nu peseto an un u  r-k . v a l id a s  por du 
v o rto j. T ri m allong iga j lite ro j v a lo ras  kiel 
unu  vorto.

DU.. HERRERO. Calvo Sotelo, 17. 
Valencia. Dez, koresp. kun Islando, 
Usono, kaj kun sefarditoj. Pri ĉ. t.

. SR.° 'ERNESTO HURTADO, ligno- 
komercista oficisto, dez. koresp. pri ko
mercaj kaj m erkataj lignotemoj kun 

•samprofesiuloj el lignoeksporta] landoj. 
Camino Reai de Madrid, 19, Valencia

(Hispanio).

E. MARTINEZ. Generalisimo, 77. 
C MESTE (Valencia). Dez. komercajn 
rilatojn kun konstruistoj kaji ark itek
toj en Anglio, Italio kaj Ameriko.

DR. E. TUDELA,—Ruzafa, 43. Va
lencia. Dez. koresp. kun Ĉiulandanoj 
pri div. temoj. Respondo garantiata.

D E NTT E KN IKISTOJ !—S.» Ricardode
I.una, dez koresp. pri metiaj k. ĝen. 
aferoj kun esterlandanoj. Paseo (le 
Colón, 5, i.°, 2.a Barcelona (Hispanio).

SKRIBU AL JAPANIO!
Jen la nomo de kelkaj gejunu

loj» kiuj tre plaĉe korespondadas 
ankaŭ kun hispanaj gejunuloj:

S-ro Naguso Kazujuki 
S-ro H anatani Ken 
S-ro Donis! Akira 
S-ro Huzimoto Tosiaki 
S-ro K itahara Atuiuki 
S-ro Simizu Tosi o 
S-ro Jasuda Takatugu 
F-ino Uemura Hisako 
F-ino Em ti Sadako 

■ Ilia komuna adreso estas:
Abeno-Kotogakko, Kitabake, Abe- 
neku, OSAKA-S1, Japanio.

LA JUNA VIVO
M O N AH I ORGANO OE TUTMONDA JUNULARORGANIZO 

16 p. Jarkotizo 12 pes.
Skribu al J. Luis Ballesteros, Argentóla, 3,2.° 

ZARAGOZA


